
 

 

Grupo Marbor focará em negócios imobiliários e de 

hotelaria, após compra da sua locadora pela Movida 

 

O Grupo Marbor comunica aos seus clientes e parceiros que, nesta quarta-feira (15/12), 

celebrou contrato de aquisição da Marbor Frotas Corporativas pela Movida, do Grupo Simpar. 

 

Fundada em 1988 pelo Sr. Marcos Borenstein, na cidade de Mogi das Cruzes (SP), a Marbor atua 

em Gestão e Terceirização de Frotas desde 1996.  A partir de 2017, a Marbor Frotas Corporativas 

adotou uma sólida estratégia de expansão, levando suas operações para outras localidades em 

todo o Brasil. 

 

Desde então, a Marbor Frotas Corporativas apresentou um crescimento médio anual de 35% 

em sua frota, com um aumento de mais de mil veículos em apenas 3 anos. Assim, a empresa 

conquistou maior representatividade no segmento de Gestão e Terceirização de Frotas e 

ampliou significativamente a sua carteira de clientes. 

 

Atualmente, a Marbor Frotas Corporativas conta com uma frota de 1,8 mil veículos em contratos 

de locação, com uma idade média de aproximadamente 1,4 ano e distribuídos entre mais de 

100 clientes corporativos. 

 

Os resultados positivos desta operação contribuíram para a aquisição firmada nesta semana. 

Segundo comunicado divulgado pela Movida, a Marbor Frotas Corporativas irá fortalecer os 

negócios desta companhia em nichos específicos de mercado, além de aumentar ainda mais sua 

participação e carteira de clientes no segmento Gestão e Terceirização de Frotas. 

 

Com esta transação, as operações da Marbor Frotas Corporativas, incluindo sua carteira de 

clientes e toda a equipe de colaboradores, serão assumidas pela Movida nos próximos meses. 

 

O Grupo Marbor agradece a enorme contribuição de todos os funcionários e a confiança de 

todos os clientes da Marbor Frotas Corporativas, sem os quais a empresa não teria alcançado 

resultados tão significativos. 

 

A partir de agora, o Grupo Marbor passa a se dedicar integralmente às suas duas outras linhas 

de negócios: imobiliários e de hotelaria. 



 

 

No setor imobiliário, o Grupo Marbor mantém a Vila Helio, com dezenas de pontos comerciais 

no Centro de Mogi. Construída pelo Sr. Helio Borenstein, na década de 1950, e totalmente 

revitalizada nos últimos anos, com urbanismo inspirado na arquitetura toscana, a Vila se tornou 

um novo polo de gastronomia e serviços da cidade. 

 

Na mesma região, o grupo também mantém o Hotel Marbor, inaugurado nos anos 1990 e que 

passou recentemente por um retrofit dos apartamentos, além de reformulação da gestão.  

E ainda na Vila Helio, o Grupo Marbor conta com o espaço Alegratto, destinado a eventos sociais 

e corporativos. 

 

As transformações dos negócios do Grupo Marbor têm sido conduzidas, nos últimos anos, pelos 

três filhos do fundador: Tatiana Borenstein, Helio Borenstein II e Larissa Borenstein. 

 

Agora com os negócios totalmente focados em Mogi das Cruzes, o Grupo Marbor reforça seu 

compromisso com a história e o desenvolvimento da cidade que acolheu o Sr. Helio Borenstein 

há cerca de 100 anos e onde foi constituída sua família e construída uma trajetória empresarial 

de sucesso. 
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